Інформація
дляабітурієнтів
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної
теплофізики Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:

142 Енергетичне машинобудування
спеціалізація „Тепло - і парогенеруючі установки”

143 Атомна енергетика
спеціалізація „Атомні електричні станції”

144 Теплоенергетика
спеціалізація „Теплофізика”
Конкурсні предмети для вступу на бакалаврат на
основі повної загальної середньої освіти (ЗНО):
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.
Увага! Держзамовлення на І курс встановлюється за фактом
набору на спеціальність: скільки набрано – стільки зараховано.

Особливості вступної кампанії 2018:
1. Вимоги до результатів ЗНО істотно знижено:

математика від 125 балів;

фізика або іноземна мова від 100 балів;

українська мова та література від 100 балів.
2. Приймаються сертифікати ЗНО 2016 року та 2017 року;
3. На спеціальності 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна
енергетика, 144 Теплоенергетика зараховуються додаткові бали
підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
4. Вагові коефіцієнти конкурсного балу розраховуються за наступною
формулою:
КБ = 0,5×М+0,2×Ф(Ін.мова)+0,2×Укр.мова + 0,05×БА+0,05×Дб,
все в межах 200 балів.
БА - бал атестату;
Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря
Сікорського або призера всеукраїнських олімпіад.

Подання документів: заяви
 Вступники на І -й курс (бакалаври), крім пільгових категорій та
молодших спеціалістів, подають заяви тільки в електронній
формі.
 Вступники можуть подати до 9 заяв не більше ніж на
4 спеціальності ВНЗ України, на яких передбачено прийом за
державні кошти, та визначити їх пріоритетність.
 Кількість подання заяв на контракт не обмежується.

Додаткова інформація:
 Наші студенти з І курсу (бюджетні місця) отримають підвищену
стипендію.
 Починаючи з третього курсу студенти стаціонару можуть вступити
на навчання до військової кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського та, при
її успішному закінченні, їм присвоюється військове звання офіцера
запасу ЗС України.
 Гуртожиток усім іногороднім студентам з оплатою від 569 грн. на
місяць. Можлива субсидія.
 Студентське
дозвілля: спортивні секції та клуби різного
спрямування, відпочинок та туризм; культурно-інтелектуальні
заходи та фести.

Що потрібно зробити, щоб стати студентом
кафедри АЕС і ІТФ:
1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з української мови та
літератури, математики, фізики (або іноземної мови).
2. Скласти ЗНО від 125 балів і вище з математики та від 100 балів з інших
предметів (фізика або іноземна мова, українська мова та література).
3. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
4. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної
бази з питань освіти з 12 по 26 липня 2018 року, де вказати:
Університет: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
спеціалізація Тепло - і парогенеруючі установки
143 Атомна енергетика
спеціалізація Атомні електричні станції
144 Теплоенергетика
спеціалізація Теплофізика
Для того, щоб підвищити Ваші шанси при вступі, слід правильно
розставити спеціалізації за пріоритетами. Для цього Ви можете скористатися
рекомендаціями та допомогою співробітників факультету, які можна
отримати за телефонами:

(044) 204-80-87
(067) 381-68-92
(097) 278-27-29

з 1000 до 1700

